Управління фінансів
Бердичівської районної
державної адміністрації
Житомирської області

Відділ освіти
Бердичівської районної
державної адміністрації

НАКАЗ
№ 21-заг./ 15-о

25.01.2019 року
м.Бердичів
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08. 2014 року
№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями),
рішення сесії районної ради від 14.12.2018 №415 «Про районний бюджет на
2019 рік»; рішення сесії районної ради від 25.01.2019 року №440 «Про внесення
змін до районного бюджету на 2019 рік»
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік за кодами
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
(КПКВК): __________________________________________________________
0611020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

0611161

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2. Подавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до
управління фінансів згідно форми в термін встановленим чинним
законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року №908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Бердичівської РДА__________________
(найменування місцевого фінансового органу)

25.01.2019 рокуИ 21-заг. / 15-о
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1000000

Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації

(К Т П К В К М Б )

(н а й м е н у в а н н я г о л о в н о г о р о з п о р я д н и к а )

1010000

Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0611161

0990

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2 134 040,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 134 040,00 гривень та
спеціального фонду - 0,00 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";
- Рішення сесії Бердичіської районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік"; рішення сесії районної ради від 23.01.2019 року №440 "Про
внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"

6.

Мета бюджетної програми: Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти
згідно з затвердженими кошторисами, забезпечення ведення централізованого гоосподарського обслуговування, забезпечення перевезеная
дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти__________________________________________

7.

Завдання бюджетної програми:

N з/п

2

Завдання
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими
кошторисами
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

8.

Напрями використання бюджетних коштів:

1

(грн)
Напрями
використання
N з/п
бюджетних коштів
1
2
Забезпечення
діяльності інших
1
закладів у сферьі
освіти
Усього
9.

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет
розвитку

Усього

3

4

5

6

2 134 040,00

0,00

0,00

2 134 040,00

2 134 040,00

0,00

0,00

2 134 040,00

;

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Усього

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

10.

Результативні показники бюджетної програми:

>
N з/п
1
1

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

6

7

од.

звіт по мережі

1

0

1

од.

штатний розпис

12

0

12

од.

звіт по мережі

1

0

1

од.

штатний розпис

2

0

2

од.

штатний розпис

3

0

3

од.

штатний розпис

5

0

5

од.

звіт по мережі

28

0

28

2
затрат
кількість
централізованих
бухгалтерій
середньорічне число
ставок (штатних
одиниць)
кількість груп
централізованого
господарського
обслуговування
число штатних
одиниць спеціалістів
середньорічне число
штатних одиниць
робітників
всього - середньорічне
число ставок (штатних
одиниць)

2

продукту
кількість закладів, які
обслуговує
централізована
бухгалтерія

Начальник відділу освіти Бердичівської
райдержадм іні страції

О.В. Деліу
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів Бердичівської
районної державної адміністрації

Т.О. Войцахівська___________
(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу
(п ід п и с )

(ін іц іа л и та п р ізв и щ е)

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України ’’Про державний бюджет України на 2019 рік”;
- Рішення сесії Бердичіської районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік”; рішення сесії районної ради від 23.01.2019 року №440 ’’Про внесення змін до
районного бюджету на 2019 рік”
6.

Мета бюджетної програми: Надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7.

Завдання бюджетної програми:

Завдання
N з/п
Забезпечити
надання
послуг
з
загальної
середньої
освіти
в
денних
загальноосвітніх
закладах
і

8.

Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

Напрями використання бюджетних
N з/п
коштів
2
і
Забезпечення надання послуг з
загальної середньої освіти в денних
і
загальноосвітніх закладах
Усього
9.

Загальний фонд

Спеціальний фонд

3

4

у тому числі бюджет
розвитку
5

74 979 780,00

100 000,00

0,00

75 079 780,00

74 979 780,00

100 000,00

0,00

75 079 780,00

Усього
6

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Усього

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

і

2

3

4

10.

Результативні показники бюджетної програми:
Спеціальний фонд

Усього

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

кількість закладів (за ступенями шкіл)

о д.

мережа шкіл
розпорядження голови

23

23

кількість класів (за ступенями шкіл)

о д.

розпорядження голови
РДА

199

199

кількість учнів

ОД.

мережа шкіл
розпорядження голови

2346

2346

середньорічне число посадових окладів
(ставок) педагогічного персоналу

од.

звіт по мережі

418,72

418,72

середньорічне число штатних одиниць
адмінперсоналу, за умовами оплати
віднесених до педагогічного персоналу

од.

звіт по мережі

44

44

од.

звіт по мережі

13

13

ОД.

звіт по мережі

256

256

ОД.

звіт по мережі

731,72

731,72

дн.

звіт по мережі

63,94

63,94

Дн.

звіт по мережі

150

150

Показник

N з/п

затрат

середньорічне число штатних одиниць
спеціалістів
середньорічне число штатних одиниць
робітників___________________________
всього - середньорічне число ставок
(штатних одиниць)_________________
ефективності
діто-дні відвідування
ЯКОСТІ

кількість днів відвідування

Начальник відділу освіти Бердичівської райдержадміністрації

О.В. Деліу
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів Бердичівської районної державної]
адміністрації

Т.О. Войцахівська
(ініціали та прізвище)

